
 

 

รหัสทัวร ITV1902953 

ทัวรไตหวัน Taiwan Taroko 5 วัน 3 คืน (XW) 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน   ตึกไทเป101 

สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว   อุทยานแหงชาติทาโรโกะ   ตลาดซิเหมินติง 

ปลอยโคมผิงซี   หมูบานจิ่วเฟم�น   อุทยานเหยหลิ๋ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XW-T41:Taiwan Taroko 
ไตหวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหยหลิ๋ว จิ่วเฟم�น ผิงซี 5วัน3คืน 

∞ สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแหงชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรคฝم�งตะวันออกของไตหวัน 
∞ เที่ยวหมูบานโบราณ จิ่วเฟم�น 
∞ อุทยานเหยหลิ๋ว ชมความมหัศจรรยของหินทรายในรูปรางแปลกๆ 
∞ ปลอยโคมที่ผิงซี ถายรูปช็อปปم�งฟนๆ ยานสถานรีถไฟ 
∞ กรุงไทเป ถายรูปเซลฟم�กับ ตึก 101  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
∞ ไหวเฒาจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 
∞ กรุงไทเป ถายรูปเซลฟم�กับ ตึก 101  
∞ ชอปปم�ง ซีเหมินติง ซือหลินไนทมารเก็ต  
เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู�ดเหยหลิ่ว 
พักโรงแรม:ไทเป 2คนื+โรงแรมนํ้าแร(เถาหยวน)1คืน  

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บนิตรงสูไทเปนํ้าหนักกระเป�า 20 KG 
กําหนดการเดินทาง ตุลาคม62-มีนาคม63  

วันเดนิทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก2-6

ป ไมเสริม
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม ที่น่ัง 

24-28 ตุลาคม 62 15,900 

 
ไมมีราคาเด็ก 
Infant 5,000

฿ 

4,500 30 
26-30 ตุลาคม 62 15,900 4,500 30 

30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 62 16,900 4,500 30 
31ตุลาคม-4พฤศจิกายน 62 15,900 4,500 30 

7-11 พฤศจิกายน 62 15,900 4,500 30 
14-18 พฤศจิกายน 62 15,900 4,500 30 
21-25พฤศจิกายน 62 15,900 4,500 30 

28พฤศจิกายน-2ธันวาคม 62 16,900 4,500 30 
5-9 ธันวาคม 62 18,900 4,500 30 

12-16 ธันวาคม 62 16,900 4,500 30 
19-23 ธันวาคม 62 16,900 4,500 30 
26-30 ธันวาคม 62 19,900 4,500 30 

2-6 มกราคม 63 16,900 4,500 30 
9-13 มกราคม 63 16,900 4,500 30 

16-20 มกราคม 63 16,900 4,500 30 



 

 

30มกราคม-3กุมภาพันธ63 16,900 4,500 30 
6-10 กุมภาพันธ 63 18,900 4,500 30 
13-17 กุมภาพันธ 63 16,900 4,500 30 
20-24 กุมภาพันธ 63 16,900 4,500 30 

27กุมภาพันธ-2มีนาคม 63 16,900 4,500 30 
5-9 มีนาคม 63 16,900 4,500 30 

12-16 มีนาคม 63 16,900 4,500 30 
19-23 มีนาคม 63 16,900 4,500 30 

วันแรก         ทาอากาศยานดอนเมือง    
22.30 น.  พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ ประตู 5-6เคานเตอร 6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) 
โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

วันที่สอง      ทาอากาศยานเถาหยวน – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 
 อาหาร เที่ยง,-- 
02.25/03.45เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT 
เท่ียวบินที่ XW182 

                      (สายการบินมบีริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)**คาทัวรไม
รวมคาอาหารบนเครื่อง  

 (สําหรับเวลาบินแตละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจาหนาที่เพื่อคอนเฟมเวลาบินอีก
ครั้ง 

07.05/08.30เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน  
(เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เปนเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศ
ไทยประมาณ12เทาตั้งอยูหางจากชายฝم�งดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 
160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เปนเมือง
หลวงและเมืองใหญที่สุด และเปนศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน ทั้ง
การศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู
ทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 3 ลานคน ไทเป
เปนเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ(บริการอาหารวางบรถบัส)   



 

 

นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปนหน่ึง
สัญญลักษณของประเทศไตหวัน  สรางขึ้นตั้งแตป 1976 
เพ่ือเปนการรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง 
ไคเชก  และเปนแหลงรวม รปูภาพ สิ่งของตางๆ ที่เปน
ประวตัิ ขาวของเครือ่งใชสวนตัวตางๆ ไปจนถึงรถยนต
สวนตัว และฉากจําลองการทํางานของทาน แทบทั้งหมด
เกี่ยวกับ ทานนายพล เจียง ไคเช็ค ต้ังแตสมัยที่ยังเปนลูกศิษย ดร.ซนุยัดเซ็นจน
ทานไดกาวมาสู ตําแหนงผูนําประเทศ โดยภายในจะมีรปูปم�นทําจากทองสัมฤทธ์ิ
ของทานในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยมตางจากรปูปم�นของทานในที่อ่ืนๆ ซึ่ง
จะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายตลอดเวลา ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหาร
รักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1ชั่วโมง บนชั้น 4 
ของอนุสรณแหงน้ี  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา 
นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวดัที่เกาแกและมี
ชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยูในแถบ
ยานเมืองเกา ม ีอายุเกือบ 300รอยปแลว สรางขึ้นโดย
คนจีนชาวฝูเจี๊ยนชวงป ค.ศ.1738 เพ่ือเปนสถานที่
สักการะบชูาส่ิงศักสิทธ์ิตามความเช่ือของชาจีนม ีรูปแบบ
ทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวดัพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวัน
เขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทํา
ใหท่ีน่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมือง
ไทเปวัดหลงซาน แตเดิมสรางขึ้นเพ่ือสักการะเจาแม
กวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเชื่อ
ของชาวจีนอีกมากกวา 100องคที่ดานในโดยมาจากทั้ง
ศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง,เทพเจา
กวนอู เร่ืองความซื้อสัตยและหนาท่ีการงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา 
ที่เชื่อกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก 
จากน้ันเดินทางสู ตึกไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา) สัญลักษณของเมืองไทเป 



 

 

เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับ 2ของโลก(ป 2004 เคยสูงที่สุดใน
โลก) ตกึสูงถึง 509เมตร รูปรางตวัอาคารไดแรงบันดาลใจมากจาก เจดียของจีน
ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงทีสุ่ดในไทเปที่ช่ัน 89(ไมรวมคาขึ้นช้ัน89) ภายในตัวอาคาร 
มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผนดินไหวและมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก บรเิวณที่ต้ังของตึก ชั้น 1-5 จะเปนสวน
ของหางสรรพสินคาท่ีที่ขายของแบรนดเนม และ รานคารานอาหารตางๆ 
ทานเดินทาง สู รานขนมพายสับปะรด ซือ่ดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝาก
อันขึน้ชื่อของไตหวัน   
นําทานสู ซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดนัดกลางคืน ที่ใหญที่สุดในไทเปเปน
ตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน ที่น่ีเหมาะสําหรับทั้งขาชอป และขาชิม จําหนาย
สินคาพื้นเมือง เสื้อผา กระเป�า รองเทา เครื่องประดับ และอาหารทานรานอาหาร
สตรีทฟู�ดใหชิมหลากหลาย สไตลไตหวัน เมนูขึ้นชื่อของที่น่ีไดแก เตาหูเหม็น ไก
ทอด น้ํามะระปم�น และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

                      :นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Onetel Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน:       
 (ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน

เดินทาง) 
วันที่สาม       อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมม่ีเหลี่ยว – อุทยานแหงชาติทาโรโกะ 
 - ตลาดซิเหมินติง  
 เชา,เที่ยง,- 
เชา    บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

เดินทางสูเมืองอี้หลาน อยูหางจากไทเปประมาณ 2ชั่วโมง 
นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะจิมม่ีเหลี่ยว สวนสาธารณะแหงน้ี ที่รวมเอา
ผลงานศิลปะจากศิลปนนักวาดภาพประกอบช่ือดัง จมิมี ่เหลียว (Jimmy Liao) 
กลับมาจัดแสดงในบานเกิดตัวเอง ที่น่ีมีมมุใหคุณไดถายรปูหลากหลาย ทั้งศิลปะ
บนกําแพงและหุนขนาดใหญใหถายรูปกัน  ดวยหัวขอแนวคิด “ทัศนียภาพในความ
ทรงจํา” ผลงานศิลปะทุกชิ้นที่จัดแสดงในสวนสาธารณะจิมมี่ ที่สรางความ
ประทับใจและจินตนาการอยางไรขอบเขตแกผูเยี่ยมชม    



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง แบบเซ็ตกลอง  
ไดเวลาพอสมควรนําทานนั่งรถไฟ เดินทางสู เมืองฮวาเหลียน เมอืงทางฝم�ง
ตะวันออกของไตหวัน ติดกบัมหาสมุทรแปซฟิก เปนเมืองใหญทามกลางขุนเขา 
อุดมสมบรูณไปดวยธรรมชาติที่งดงาม ทั้งภูเขา แมน้ํา และทะเล บรรยากาศดี
มากๆอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-27 องศา  
นําทานสู “ อุทยานแหงชาติไทหลูเกอ ” หรอื อุทยานแหงชาติทาโรโกะ เปน
อุทยานแหงชาติที่มีขนาดใหญเปนอันดับสอง
ของไตหวัน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สาม
เมือง ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง 
นอกจากจะเปนอุทยานที่มีทศันียภาพของหุบ
เขาและเทือกเขาสลับซับซอนสวยงามแลว ยัง
มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 
เปนสิ่งดึงดดูใจนักทองเท่ียวเชนกัน เสนทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเปน
เสนทางประวัติศาสตร เลาะเลียบริมหนาผาของหุบเขาหินออนไปตลอดแนว จุดชม
วิวที่นาประทับใจในอุทยานฯ ไดแก ถํ้านกนางแอน และอุโมงคเกาโคง บนเสนทาง
คดเค้ียวผานหุบเขาและหนาผาท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเปนทางหลวงที่มีชื่อเสียง
แหงหน่ึงของเกาะไตหวัน และแวะชมน้ําตกฉางชุน อนุสรณสถานฉางชุน จดุชมวิว
อีกแหงหน่ึงที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอนสวยงามตัวอาคารเปน
สถาปตยกรรมจีน ดานขางมีนํ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสูลําธารลี่อู และอีกที่คือ 
ปากถํ้านกนางแอน ถํ้านกนางแอนเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการ
ไหลผานกัดเซาะของลําธารลี่อูทําใหนกนางแอนกลายเปนแหลงทองเท่ียวที่มี
ทัศนียภาพแปลกตา ดวยถํ้านอยใหญเรียงรายบนหนาผาสูง อุโมงค 9 โคง เปน
อุโมงคที่อยูบนถนนเหิงกวางกงลู หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรที่ตัดผานหุบเขา
หินออน จากดานตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเปนถนนสายเกาสําหรับ
คมนาคม ปจจุบัน เปดเปนเสนทางเดินชมวิวทิวทัศนเลียบริมหุบเขาให
นักทองเที่ยว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอยางใกลชดิ สะพานหินออน 
อุทยานแหงชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเปนแหลงที่อยูของชาวเขาเผาไทอยา
คลายเปน หมูบานกลางหุบเขา เปนจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงที่มีธรรมชาติสวยงาม 



 

 

นําทานแวะชมอัญมณีที่มีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจีน ชาว
ไตหวันและชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวติเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชค
ดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา 

       จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันโดยรถบัส 
เดินทางถึงนําทานชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง  ยานชอปปم�งของวัยรุนที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจูกุแหงไทเปหรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควร
เมืองไทย มีแหลงชอปปم�งตามตรอกซอกซอย และเปนแหลงนัดเจอกันของวัยรุน มี
รานคารานอาหาร แหลงแฮงเอาต  สินคาที่น่ีจะมีทั้งสินคาแฟชั่นทั่วไป และสินคา
แบรนดเนม ยังมีรานรองเทาใหเลือกอีกมากมาย มีทั้งแหลงเสื้อผาสไตลวัยรุน 
กระเป�า ของฝากคนทีท่านรัก รองเทายี่หอตาง อาท ิONITSUKA TIGER แบ
รนดที่ดังของญี่ปุ�นรวมท้ังยี่หอตางๆ
เชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

                      :นําทานเขาสูที่พักโรงแรม Onetel Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน:  
(ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน

เดินทาง) 
วันที่สี่            ปลอยโคมผิงซ ี– หมูบานจิ่วเฟم�น - อุทยานเหยหลิ๋ว                                
 เชา,เที่ยง,เย็น                                                                                       
เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม  

ทานสูรานจิมาเน่ียม GERMANIUM POWER เปนสรอยทีม่ีพลังพเิศษชวยใน
การปรับสมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุล
ระบบไหลเวียนโลหิตดชีวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด จากน้ันนําทานไดช็อป
ปم�งเครื่องสําอาง Cosmetic และของฝากของไตหวัน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองผิงซ ีจุดทองเที่ยวยอดฮิต
ของเสนทางรถไฟสายประวตัิศาสตรผิงซี
(PingxiLine)อยูระหวางสถานีซือเฟم�นและสถานีตาหัว 
ชื่อ“ซือเฟم�น”ตั้งตามชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผูพัฒนาพื้นท่ี



 

 

แหงน้ี ไฮไลทของการทองเท่ียวซื่อเฟم�นคือผูคนชอบมาลอยโคม กนัที่บนทางรถไฟ 
ใครอยากปลอยโคมลอย เขียนคําอธิษฐานเขียนเลยสี่ดานเต็มๆหรือเขียนคําใน
กระบอกไมไผก็มีใหบรกิาร(คาทัวรไมรวมคาโคม) หรือเดินเลนท่ีถนนสายเกาซึ่ง
เปนถนนเลียบทางรถไฟ มีทั้งรานคา รานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู หมูบานจิ่วเฟم�น(Jiufen Old 
Street) เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ไตหวันโดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคาทองถิ่นใน
บรรยากาศบานเรือนและอาคารเกาๆ โดยจะมีการ
ประดบัโคมไฟสีแดงอยูที่ดานบนถนนที่เปนทางลาดชัน
และขั้นบันไดดวย สมัยกอนจิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่
มีชื่อเสียงต้ังแตสมัยกษตัริยกวงสวี้ มีนักขดุทองจํานวน
มากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแรธาตุ
ตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหายผูคนพากันอพยพยายออกไป เหลือทิ้ง
ไวเพียงแตความทรงจําจนกระทัง่มกีารใชจิว่เฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร"
เปยฉิงเฉิงชื่อ"และ"อูเหยียนเตอะซันซิว"ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก จิ่วเฟم�นมีกิจกรรม มากมาย เชนถายรูป
มุมถายรูปนารักๆในหมูบาน สินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนน
คนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟم�น ชอปปم�งของกินของฝากขึ้นชื่อ เชน รานบัวลอย
เผือก,รานไอศกรีมโรล,รานลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม  อิสระชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย             
จากน้ันนําทานเดินทางสู เหยหลิ่ว(Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานที่ทองเทีย่ว
ทางธรรมชาติของไตหวัน พื้นท่ีของอุทยานเยหลิวมีลักษณะเปนแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลานปมีลักษณะเปนแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล การกดักรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และ
รองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วท้ังเกาะไตหวัน และ 
ทั่วโลก 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู:ซีฟูตไตหวัน 
:นําทานเขาสูที่พัก(นํ้าแรสวนตัว)  The Loft Seaside หรือระดบัใกลเคียง

กัน: 
(ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน

เดินทาง) 
                 
วันที่หา          สนามบินเถาหยวน  -  ทาอากาศยานดอนเมือง                                                                                
เชา   อาหารเชาแบบกลอง นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW181 
 

 (สายการบินมบีรกิารจาํหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง 

12.35/13.00น.เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
........................................ 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ไฟลบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทจากสายการบิน 

**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับ
เจาหนาที่อีกครั้ง** 

 
 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรบัการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตหวัน)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเครื่องบินใหแก
ทาน  



 

 

หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้น
เม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการ
เดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีทีท่าน
เดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรณุาแจงบริษัทกอนทําการจอง
ตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวา
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บ
เงินจากลูกคาโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 
ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการรวม คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอมที่พัก  3คืน 
พักหองละ 2-3 ทาน  อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเท่ียว
สถานที่ตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คา
ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล โดยความตุม
ครองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทุกแหง
และคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย
เทานั้น  
 
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิ
บาร ทีวชีองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
(ปกต ิ20 กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  นักทองเท่ียวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),คาทิป
ไกด คนขับรถ ทานละ 1,400 NT สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการ
บริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา  
 



 

 

 เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชาํระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงบัการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสอืเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบรษิัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
**กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขา
ไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา 
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทาน
ตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การ
เดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ

ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวร
แลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 

1) ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 
ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วนักอนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  

3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ 
การกอจลาจล การปฏวิัติ อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคมุของทางผูจัด หรือ 
คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   



 

 

4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการ
บินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของ
สายการบนิ   

5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยนัการใชบรกิารแบบผู
จัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบรกิารในแตละแหงแบบชาํระ
เต็มมีเงื่อนไข   

6) กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงนิ
ใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  

7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทาน
สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป)  

8) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

9) ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


